
KLASA: 021-04/17-01/127 

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01 

 

ZAPISNIK 
 

 

 s 1. sjednice Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu održane 17. srpnja 2017. godine u 

Dvorani za sastanke Ureda župana, A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - DAMIR RADINOVIĆ, SAŠA GALE, MIJO POPOVAČKI, 

ZLATKO MRVOŠ, ZLATIBOR TOMAS 

   

Odsutni članovi - PAVAO ŠKALJAC, IGOR KRIVOKUĆA 

   

Ostali nazočni: -  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana 

MLADEN KOBASIĆ, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

VIKTOR ŠEGRT, direktor KARLA .d.o.o. 

KARLO RAJIĆ, predstavnik Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske 

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine 

   

 

ZAPOČETO U 12.30 SATI. 

 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin Damir Radinović, predsjednik Odbora.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 5 članova, usvojen je sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu  

2. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u 2016. godini  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2016. godinu  

4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste  za 2017. godinu   

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

5. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske  

6. Suglasnost Karlovačke županije na prijedlog programa Razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova  

7. Tekuća problematika  
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TOČKA 1.  

Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Mladen Kobasić, direktor Poduzetničke zone Korana do.o.o. 

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS, ZLATKO MRVOŠ.  

Gospodin Zlatibor Tomas molio je pojašnjenje što zapravo čini rashod te koliko ima 

zaposlenih. Postavio je pitanje što će biti sa rezervoarima.  

Gospodin Zlatko Mrvoš ističe da Zona izgleda dosta solidno te će osobno i u ime Kluba 

vijećnika podržati ovo izvješće. 

Privremeni pročelnik Mladen Kobasić odgovorio je na postavljena pitanja. 

 

 

Jednoglasno, uz nazočnost pet članova usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu.  

 

 

TOČKA 2.  

Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije 

KARLA d.o.o. u 2016. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je VIKTOR ŠEGRT, direktor Karla d.o.o. 

 

U raspravi su sudjelovali: ZLATKO MRVOŠ, ZLATIBOR TOMAS, DAMIR 

RADINOVIĆ. 

Gospodin Zlatko Mrvoš upitao je zašto gradovi i općine nisu stavljali na dnevni red svojih 

predstavničkih tijela ovakva izvješća. 

Gospodin Zlatibor Tomas postavlja pitanje koliko su gradovi dali i koliko su na kraju 

dobili i jesu li time zadovoljni. 

Gospodin Damir Radinović ističe da mu se čini da je Grad Duga Resa prema Karli d.o.o. 

ostao sa dugovima, da li je ta informacija točna i što će biti sa tim. 

Direktor Viktor Šegrt odgovorio je na postavljena pitanja. 

 

Uz četiri glasa za i jednim suzdržanim, uz nazočnost pet članova, usvojen je  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u 

2016. godini.  
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TOČKA 3.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a. 

U raspravi je sudjelovao: ZLATIBOR TOMAS. 

Gospodin Zlatibor Tomas postavio je pitanje zašto su troškovi povećani ljeti. 

Ravnatelj ŽUC-a, Stjepan Turković odgovorio je na postavljeno pitanje. 

 

Jednoglasno, uz nazočnost pet članova, usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

  Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu. 

 

 

 

TOČKA 4.  

a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste  za 2017. godinu   

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a. 

U raspravi su sudjelovali: DAMIR RADINOVIĆ, ZLATIBOR TOMAS. 

Predsjednik Damir Radinović ističe da je most u Zvečaju u jako lošem stanju te je pitanje 

što će rekonstrukcija donijeti i da li će to moći popraviti situaciju. 

Gospodin Zlatibor Tomas postavlja pitanje zašto će 15. 8. biti manje ljudi, po čemu se to 

zna.  

Ravnatelj Stjepan Turković odgovorio je na postavljena pitanja. 

Gospodin Mijo Popovački, postavio je pitanje za izlaz kod naše Poslovne zone, obzirom 

da je tamo osobito prometna gužva, da li se planira postavljanje kakvih znakova ili regulacije. 

Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin odgovorila je na postavljeno pitanje. 

 

Jednoglasno, uz nazočnost pet članova, usvojen je  

 

ZAKLJUČAK 

 

  Prihvaća se  

a) prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

b) prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. Godinu. 
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TOČKA 5.  

Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente 

Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

 

Uvodno obrazloženje dao je KARLO RAJIĆ, predstavnik Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske.  

 

U raspravi je sudjelovao: ZLATIBOR TOMAS 

Gospodin Zlatibor Tomas postavio je pitanje odnosno molio pojašnjenje iznesenih 

projekata u Slunju i Ozlju i kako to zapravo sa kotlovnicama funkcionira vezano uz rad i 

isporuku toplinske energije te što će se desiti nakon deset godina. 

Gospodin Karlo Rajić odgovorio je na postavljeno pitanje. 

 

Uz četiri glasa za i jednim suzdržanim, uz nazočnost  pet članova, usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske: 

a) Financijsko izvješće za 2016. godinu  

b) Izvješće o radu za 2016.godinu  

c) Program rada za 2017. godinu  

d) Dopuna Programa rada za 2017. godinu  

 

 

TOČKA 6.  

Suglasnost Karlovačke županije na prijedlog programa 

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, 

prihvatljiv za financiranje iz EU fondova 

 

Uvodno obrazloženje dao je DRAGUTIN TROPČIĆ, stručni suradnik u Upravnom odjelu 

za gospodarstvo. 

 

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS. 

Gospodin Zlatibor Tomas postavio je pitanje, vezano uz materijal, koja je to prva faza i da 

li su svi ovi pobrojani projekti uključeni u prvu fazu i do kada ista traje. Moli pojašnjenje.  

Gospodin Dragutin Tropčić odgovorio je na postavljena pitanja. 

 

Jednoglasno, uz nazočnost pet članova, usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog programa Razvoj infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU 

fondova. 
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TOČKA 7. 

Tekuća problematika 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 14.05 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović 




